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Meer cliënt-medezeggenschap bij Koraal

Door cliënt-medezeggenschap wordt de hulp van Koraal beter.

Jij krijgt hulp van Koraal. 
Jij wilt hulp die bij je past.

Koraal wil dat de hulp van Koraal beter wordt.
Hulp die past bij wat jij wil.
Daarom wil Koraal meer cliënt-medezeggenschap.

Cliënt-medezeggenschap is:
    • Cliënten denken mee
    • Cliënten praten mee
    • Cliënten beslissen mee
Mee-denken mee-praten en mee-beslissen over de dingen die belangrijk zijn 
voor jou.
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Cliënt-medezeggenschap

Er zijn 3 soorten cliënt-medezeggenschap:
    1. Inspraak
    2. Medezeggenschap in de regio
    3. Medezeggenschap in Koraal

Inspraak
Inspraak is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over de dingen die 
voor jou belangrijk zijn.

Medezeggenschap in de regio
Medezeggenschap is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over de 
plannen van de regio’s in de raden.
Koraal is verdeeld in 6 regio’s.

Medezeggenschap in Koraal
Medezeggenschap is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over de 
plannen van Koraal in de raden.

In dit boekje staat meer uitleg over Medezeggenschap in Koraal.
Er zijn nog 2 andere boekjes over:
    • Inspraak
    • Medezeggenschap in de regio

Dit boekje is niet voor de scholen van Koraal.
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Medezeggenschap in Koraal
 

Koraal heeft 3 deelraden en een centrale cliëntenraad.

De 3 deelraden zijn:
    1. Deelraad bewoners  
    2. Deelraad jongeren
 Een andere naam voor deze raad is: young CCR.
    3. Deelraad verwanten 
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Deelraden van Koraal

 

De deelraden van Koraal denken mee, praten mee en beslissen mee 
over plannen van 2 regio’s. 
Of meer regio’s.

Elke deelraad heeft een voorzitter.

De deelraden bereiden de vergaderingen van de centrale 
cliëntenraad Koraal voor.

Elke deelraad heeft een ondersteuner.
De ondersteuner helpt de deelraad.
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Centrale cliëntenraad van Koraal
 

In de centrale cliëntenraad  Koraal zitten:
    • 2 bewoners uit de deelraad bewoners van Koraal 
    • 2 jongeren uit de deelraad jongeren van Koraal 
    • 2 verwanten uit de deelraad verwanten van Koraal 

De centrale cliëntenraad Koraal denkt mee, praat mee en beslist mee over 
belangrijke dingen in 2 regio’s. 
Of meer regio’s.

De centrale cliëntenraad Koraal heeft een onafhankelijke voorzitter.
De onafhankelijke voorzitter woont of werkt niet bij Koraal.
En hij heeft geen familie bij Koraal.

De centrale cliëntenraad Koraal praat met de raad van bestuur. 
De raad van bestuur is de baas van Koraal.
De raad van bestuur van Koraal bestaat uit 2 mensen.

De centrale cliëntenraad Koraal heeft een ondersteuner. 
De ondersteuner helpt de centrale cliëntenraad.

Op de volgende bladzijden staat hoe de raden in Koraal werken.
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Hoe de raden in Koraal werken

De centrale cliëntenraad en de deelraden geven ongevraagd advies of 
gevraagd advies. Ook hebben ze recht op instemming.

Ongevraagd advies

De centrale cliëntenraad geeft de raad van bestuur advies over dingen die 
de raad belangrijk vindt. Dit heet ongevraagd advies.

Er zijn 4 stappen:
    1. De deelraad heeft een eigen idee. 
 De deelraad praat over het idee en schrijft de mening op in een   
 ongevraagd advies.
    2. De deelraad vertelt het advies aan de centrale cliëntenraad.
    3. De centrale cliëntenraad en de raad van bestuur praten over het   
 ongevraagd advies.
    4. De raad van bestuur schrijft op wat hij met het ongevraagd 
 advies doet. 
 Het bestuur praat met de centrale cliëntenraad als hij zich niet wil   
 houden aan het ongevraagd advies.
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Gevraagd advies
 

De raad van bestuur vraagt de centrale cliëntenraad om advies over een 
plan. Dit heet gevraagd advies.

Er zijn 4 stappen:
    1. De deelraad praat over het plan en schrijft de mening op in een   
 advies.
    2. De deelraad vertelt het advies aan de centrale cliëntenraad. 
    3. De centrale cliëntenraad en de raad van bestuur praten over het   
 advies.
    4. De raad van bestuur schrijft op wat hij met het gevraagd advies   
 doet. Het bestuur hoeft zich niet te houden aan het advies. 
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Instemming

 

De raad van bestuur moet de centrale cliëntenraad om instemming vragen 
voor sommige plannen.
Instemming betekent dat de centrale cliëntenraad het eens mee moet zijn 
met de plannen. Anders gaan de plannen niet door.

Er zijn 3 stappen:
    1. De deelraad praat over het plan en schrijft het besluit op.
 Het besluit over wel of geen instemming met het plan.
    2. De deelraad vertelt het besluit aan de centrale cliëntenraad.
    3. De centrale cliëntenraad en de raad van bestuur praten over het   
 besluit.
 Bij geen instemming moet de centrale cliëntenraad uitleggen waarom  
 de raad het niet eens is met het plan.
 Bij instemming gaat het plan door en bij geen instemming gaat het   
 plan niet door.
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